
Beste ouders / verzorgers, 
 
Graag wil ik u informeren over de opzet van thuisonderwijs op basisschool De 
Koningsspil. In de afgelopen dagen hebben de leerkrachten hard gewerkt om op 
zeer korte termijn een goed aanbod te realiseren.  
 
De basis van het thuisonderwijs zal voor onze school het online platform  
Google Classroom worden. Met Classroom kunnen docenten en leerlingen 
inloggen via een computer of mobiel apparaat om toegang te krijgen tot 
opdrachten, lesmateriaal en feedback 
Aangezien wij in de groepen 5 t/m 8 al werken in ProWise Go, een online platform 
op basis van Google, lag deze keuze voor de hand. Bovendien beschikken alle 
leerlingen over een Google e-mailadres,  
Via ons platform ProWise Go kunnen de leerlingen Classroom makkelijk 
bereiken.  
 
De instructies om in te loggen in ProWise Go en Classroom krijgt u later 
vandaag in een apart bericht doorgestuurd. 
 
Binnen Classroom worden opdrachten klaargezet en kunnen de leerlingen 
opdrachten inleveren. De leerkracht kan feedback geven, middels een opmerking 
of door een cijfer te geven. 
Daarnaast heeft Classroom een chatfunctie. De leerlingen kunnen hier de hele 
dag door vragen plaatsen voor de leerkracht. Echter, de leerkracht is niet continu 
online. Elke werkdag is er per groep een leerkracht beschikbaar om vragen te 
beantwoorden in een dagelijks vragenuurtje, volgens onderstaand schema. 
Wij hebben voor deze indeling gekozen omdat wij ons beseffen dat de computer 
wellicht gedeeld moet worden met meerdere kinderen binnen een gezin.  

groep 1/2  09:00-10:00u         

groep 3        13:00-14:00u   

groep 4/5      11:00-12:00u     

groep 5/6    10:00-11:00u       

groep 7/8          14:00-15:00u 

 
Binnen Classroom kunnen de leerlingen hun opdrachten voor de gehele week 
zien. Soms zijn dit opdrachten die digitaal verwerkt kunnen worden, soms zijn dit 
opdrachten op papier. Vanuit ProWise Go is het digitaal leermateriaal bereikbaar. 
In alle groepen wordt gewerkt met lesmateriaal van Junior Einstein, Rekentuin en 
Taalzee, waardoor een doorlopende  aanpak gerealiseerd is binnen school. 
Daarnaast kunnen leerkrachten groepsspecifieke opdrachten toevoegen. 
De groepen 4 t/m 8 kunnen het leermateriaal volledig digitaal aanbieden. 
 
 



 
Voor de groepen 1 t/m 3 is er naast digitaal materiaal ook oefenmateriaal op 
papier (boekjes, kopieerbladen, schriften). Dit materiaal ligt in pakketjes klaar op 
school. De leerkrachten hebben het materiaal zo neergelegd, dat u voldoende 
afstand kunt houden bij het ophalen..   
 
Wij willen de ouders/verzorgers van groep 1, 2 en 3 verzoeken om deze 
pakketjes morgenvroeg tussen 8:30 - 10:00u in de hal of klas van de 
desbetreffende groep op te halen.  
Vanaf  30 maart zal het ophaalmoment van lespakketjes telkens op maandag, 
tussen 8:30-10:00u zijn. U kunt dan ook het ingevulde materiaal inleveren, zodat 
de leerkrachten dit kunnen nakijken. 
 
Thuisonderwijs is niet vrijblijvend voor de kinderen. Het is belangrijk dat wij het 
leerproces van de kinderen in deze moeilijke omstandigheden toch zo goed 
mogelijk door kunnen laten gaan.  
De opdrachten die wij in Classroom zetten, moeten gemaakt worden. Wij kunnen 
leerlingen erop aanspreken als opdrachten niet gemaakt worden. 
Ik wil u verzoeken om uw kind morgen aan te melden in de Classroom van 
zijn/haar groep. 
Als dit niet zou lukken, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Wij 
proberen u te helpen om het zo snel mogelijk op te lossen.  
 
Tenslotte: in de afgelopen dagen is er veel van ons allen gevraagd.  
De samenleving is voor een groot deel ontwricht en het normale (school)leven is 
op dit moment niet mogelijk. 
Wij vinden het belangrijk dat wij ondanks alle uitdagingen die deze periode met 
zich meebrengt, zo goed mogelijk onderwijs kunnen blijven bieden aan onze 
leerlingen. 
Het thuisonderwijs zal niet meteen vlekkeloos verlopen. Ik verwacht nog genoeg 
uitdagingen. Echter, wij doen ons uiterste best! 
Ik hoop dat u ons wil helpen door ons feedback te geven. Daarmee kunnen wij 
het aanbod blijvend verbeteren. 
Als er onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met de groepsleerkracht of 
met mij.  
 
Via de gebruikelijke weg, het ouderportaal, zal ik u blijven voorzien van nieuws en 
ontwikkelingen.  
 
Ik dank u voor uw begrip en geduld, namens het gehele team van De 
Koningsspil. 
 
Vriendelijke groeten, 
Jack Munnecom 
   


